
Wat bieden wij jou:

 Een enthousiast, betrokken en zelfsturend team binnen een 
 professionele en vernieuwende organisatie.

 Een prettige werksfeer binnen een informele organisatie
 Een werkomgeving waarbij van iedereen een aandeel wordt verwacht 
 De ruimte om je te ontwikkelen en in de praktijk te leren
 Een vaste stagebegeleider en de mogelijkheid om met meerdere 

 (minimaal HBO geschoolde) collegae mee te lopen.
 Een groeiend takenpakket met bijbehorende verantwoordelijkheden 

 passend bij je ontwikkeling
 Goede werkomstandigheden (eigen laptop, mobiele telefoon en 

 vaste werkplek)
 Onkostenvergoeding voor reiskosten/ VOG / parkeerkosten

Jij:

 Bent enthousiast en leergierig
 Spreekt en schrijft goed Nederlands
 Hebt goede sociale vaardigheden
 Bent daadkrachtig, zelfstandig en punctueel

 In het bezit van een rijbewijs en auto (zodat je in de loop van je   
 stage in staat ben om zelfstandig huisbezoeken te doen)

 Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen

Over ZaZ Welzijn
ZaZ Welzijn is een organisatie die de verbinding heeft gemaakt tussen zorg & werk. Hiermee ondersteunen wij mensen met 
een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek en mensen met multi-problematiek, vanaf 16 jaar. Wij zijn een 
gecontracteerde maatwerkvoorziening ondersteuning bij zelfstandig leven en maatschappelijke deelname voor de regio Twente. 
Wij geloven in de verbinding tussen zorg en werk (Helpen & Meedoen). Wanneer er hulpvragen zijn in de thuissituatie dan zijn deze 
van invloed op het werk. Ook wanneer er signalen vanuit het werk komen dat iemand is uitgevallen of dreigt uit te vallen, heeft de 
thuissituatie daar vaak veel invloed op. 

Met onze werkwijze zijn wij in staat om domein overstijgend te kijken en integraal in te zetten. Voor onze cliënten betekent dit 
dat er bij hulpvragen op het gebied van zelfstandig wonen en (arbeids-) participatie maar één organisatie betrokken is, waarbij 
deskundigheid wordt geboden waar nodig door een outreachend Sociaal Werker en een Register Jobcoach. Doordat beide disciplines 
verantwoordelijk worden voor hetzelfde resultaatgebied is een nauwe samenwerking met een goede afstemming een vereiste en 
worden er sneller goede resultaten behaald. Check www.zazwelzijn.nl 
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Solliciteer direct:

Mail je sollicitatiebrief 
en CV naar ZaZ Welzijn: 

info@zazwelzijn.nl  

o.v.v. Sollicitatie HBO-stage 
Sociaal Werk

Mail je sollicitatiebrief en CV voor 15 mei 
naar ZaZ Welzijn: info@zazwelzijn.nl


